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  951 رادیولوژی رشتهپيوسته دوره كارشناسي                                                                  981: نيمسال   

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 2ارزیابي تصاویر پزشکي  تکنيک ها و جنبه های باليني تصویربرداری نام درس
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 تعميرات و نگهداری مقدماتي دستگاه های رادیولوژی

 دهقانيدكتر  آقای سروش   آقای سروش نام استاد

 8 8 8 نام كالس

 1199959 1199911 1199918  شماره درس

 1.5+9.5 2 2 تعداد واحد

 یکشنبه

 8-11نوگرافي     كارآموزی سو 8-11كارآموزی سونوگرافي      نام درس

 گروه گروه نام استاد

 بيمارستان بيمارستان نام كالس

 1199954 1199954 شماره درس

 واحد عملي 1 واحد عملي 1 تعداد واحد

 دوشنبه

 تضمين و كنترل كيفي روشهای تصویربرداری  فرهنگ و تمدن  نام درس

 12.29-15 دكتر اسمعيلي  گروه معارف  نام استاد

 2كالس  2  نام كالس

  4444444  شماره درس

 2+1 واحد2  تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبهچهار

 MRIكارآموزی در عرصه  MRIكارآموزی در عرصه  نام درس

   8-11گروه      8-11گروه    نام استاد

 بيمارستان بيمارستان نام كالس

 1199958 1199958 شماره درس

 1 1 تعداد واحد

  

 نفر( 15+8)                     واحد عملي  1سمينار         واحد 11تعداد واحد:
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 نفر 15+4                                                                           911 رادیولوژی ناسي رشتهدوره كارش                                                                981: نيمسال       

 

 

 برگزار مي شود پرستاریدر دانشکده  15-14شنبه یکدانش خانواده پسران                                                       واحد 29تعداد واحد:       
 
 

 

 

 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 متون اسالمي تاریخ اسالم نام درس
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 1ارزیابي تصاویر پزشکي

    آقای سروش گروه معارف گروه معارف استاد نام

 1 1 2 نام كالس

 1199912 1111111 1111111 شماره درس

 2 2 2 تعداد واحد

 یکشنبه

  كارآموزی در عرصه روشهای پرتونگاری اختصاصي نام درس

  8-11گروه   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  1199929 شماره درس

  1 واحدتعداد 

 دوشنبه

 روشهای پرتونگاری اختصاصي اصول فيزیکي سيستم های توموگرافي رادیوبيولوژی نام درس

 دكتر دهقاني دكتر چنگيزی دكتر جزایری نام استاد

 5 2طسالن كنفرانس  2 نام كالس

 1199915 1199921 1199921 شماره درس

 2 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 دختران دانش خانواده یي با ویژگي های مواد كنتراست زاآشنا  نام درس

 گروه معارف دكتر دهقاني  نام استاد

  1 1  نام كالس

 1919299 1199911  شماره درس

 2 2  تعداد واحد

 شنبهچهار

  كارآموزی در عرصه روشهای پرتونگاری اختصاصي نام درس

  8-11گروه   نام استاد

  مارستانيب نام كالس

  1199929 شماره درس

  1 تعداد واحد
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 نفر 11+9                                                                    941رادیولوژیدوره كارشناسي رشته                                                                        981: نيمسال                 
 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 2كارآموزی  نام درس
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  گروه نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  1199941 شماره درس

  2 تعداد واحد

 یکشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

 ش تصویربرداریمراقبت از بيمار در بخ 19-12.29فيزیک پرتوشناسي تشخيصي   2آناتومي  نام درس

 دكتر روح الهي دكتر جزایری دكتر هدایت پور نام استاد

 1 2 شبانه 1 نام كالس

 1199951 1199918 1199922 شماره درس

 1+1 2 1.5+9.5 تعداد واحد

 سه شنبه

 2روش های پرتونگاری  زبان عمومي اصطالحات پزشکي در رادیولوژی نام درس

 12.29-15  آقای حجازی مركز زبان هفته اول ( 8)   داوری دكتر نام استاد

 8 5 2 نام كالس

 1199919 1149915 1199914 شماره درس

 2 2 1 تعداد واحد

 شنبهچهار

  زبان عمومي 2اندیشه اسالمي  نام درس

  مركز زبان 94گروه معارف  ادغام با كيش  نام استاد

  2 1 نام كالس

  1149915 2222222 رسشماره د

  2 2 تعداد واحد

  

   احدو 18تعداد واحد:              
 
 

 

 

 
 



(52/2/39)ع/   

 نفر                                                                                               981رادیولوژی  دوره كارشناسي رشته                                       981: نيمسال         
 

01-01  01الي  01    01الي  8 ساعت درس ايام هفته  01-01 

 شنبه

   01الي  01    نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 یکشنبه

 هفته دوم( 8)آشنایي با فناوری اطالعات 1اندیشه اسالمي  فيزیولوژی نظری نام درس

 دكتر سليماني گروه معارف گروه فيزیولوژی ادنام است

 سایت روزانه پزشکي 4 پزشکي 4 نام كالس

 1199912 2222222 1199994 شماره درس

 1+1 2 1.5 تعداد واحد

 دوشنبه

 12.29-15ادبيات فارسي   آزمایشگاه فيزیک عمومي ریاضيات نام درس

 942ادغام با كيش  دكتر داداشي دكتر پاک دكتر پاک نام استاد

 پزشکي 4 آزمایشگاه شبانه 2 نام كالس

 1199925 1199911 1199922 شماره درس

 2 1 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 فيزیک عمومي 1آناتومي ( دومهفته  8) آمار  نام درس

 دكتر پاک دكتر نکونام دكتر اعظم نام استاد

 1 2 2 نام كالس

 1199911 1199915 1199921 شماره درس

 2 1.5+9.5 1 تعداد واحد

 شنبهچهار

 آزمایشگاه فيزیولوژی 1زبان پيش دانشگاهي  هفته اول( 8)آشنایي با فناوری اطالعات نام درس

 پور کين یآقا مركز زبان دكتر سليماني نام استاد

 آزمایشگاه 5  شبانه 1 نام كالس

 1189992 1149941 1199912 شماره درس

 9.5 2 1+1 تعداد واحد

     

  واحد19 تعداد واحد:      


